
 

 

 

 

 

 

 آگهی مزايده

 
چهل یکصد و دوم بند باستناد در نظر دارد نجف آباد بدینوسیله به اطالع می رساند شرکت مدیریت پسماند شهری   

  با شرایط و مشخصات موجودرا  قطعه زمین دو  صورتجلسه هیئت مدیره محترمیکصد وپنجاه ودومین 1وهشتمین  وبند 

 واگذار نماید:

 مشخصاتالف : 

 

  ط واگذاریيب: شرا

  حساب ضمانتنامه معتبر بانکی و یا به شمارهبصورت را  )ستون ب( درمزایده باید مبلغ سپرده . شرکت کنندگان1

واریز  مدیریت پسماند شهری شرکت  بنام نزد بانک ملی ایران شعبه نجف آباد شرکتحساب سپرده  2008725073220

 نمایند

 . شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.0

شرکت مدیریت پسماند شهری نجف اباد به 10/20/1813مورخ پنج شنبه  روز شرکت کنندگان تا آخر وقت اداری. 8

نزد بانک ملی نجف   2125070075220 به شماره  شرکت  جاری به حساب( ریال هزار )022،222 مراجعه و پس از واریز مبلغ

به امور مالی دریافت اسناد مزایده به صورت حضوری جهت آباد نسبت به اخذ مدارک شرکت در مزایده اقدام نمایند. ) 

 .( مراجعه نمایند شرکت مدیریت پسماند 

الف، ب و  پاکت سه در 12/20/13مورخ شنبه  حداکثر تا پایان وقت اداری روز پیشنهاد خود را. پیشنهاد دهندگان باید  2

 ضمانت نامه معتبر بانکی و یا فیش واریزی نقدی  حاوی سپرده شرکت درمزایده به صورت الفه پاکت ک)الک و مهر شده  ج 

 

 

 

 مشخصات  رديف
 ستون الف

 مبلغ پايه )ريال(

 ستون ب

سپرده شرکت کننده 

 )ريال( در مزايده

1 
قطعه -303/212یک قطعه زمین دارای سند شش دانگ به شماره پالک ثبتی 

بلوار -واقع در ویالشهرمتر مربع با کاربری مسکونی 75/173به مساحت 3

 متری10فرعی -بلوار گاز–آزادگان 

1،228،137،522 72،151،875 

0 
متر مربع با کاربری 105575به مساحت  01یک قطعه زمین به شماره پالک ثبتی 

حدفاصل خیابان عطارو پارک -بلوارشهید بهشتی–مسکونی واقع درامیرآباد 

 نگین

1،222،005،222 50،011،052 



 

 

 

 

 

 

 

مربوط به خرید اسناد   ، فیش واریزی آگهی مزایدهامضاء وممهور شده  برگ حاوی( پاکت ب شرکت سپرده  به حساب

برای اشخاص حقیقی واساسنامه وکپی آگهی آخرین تغییرات برای شرکتهای  ، کپی کارت ملی معتبر یا شناسنامه مزایده 

که باید به عدد و حروف نوشته و زیر آن مهر و امضاء مجاز و تعهد آور و و) پاکت ج محتوی برگ پیشنهاد قیمت  قوقی( ح

آدرس و کد پستی و شماره تلفن ذکر شده باشد.( و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و الک و مهر نموده و به دبیرخانه 

 د.یننما تحویل شرکت

محل شرکت در  15/20/1813مورخ شنبه یکروزصبح  11 ساعت کمیسیون عالی معامالت که درپیشنهادات رسیده در. 5

 تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.

    مبهم، مخدوش، مشروط و یا فاقد سپرده باشد و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت اداری مقرر برسد  ه. پیشنهاداتی ک0

 .ی ترتیب اثر داده نخواهد شد راعم از کتبی ، تلگراف و یا حضو

 مختار است.ت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاداکمیسیون عالی معامالت  . 7

باقی خواهد ماند و چنانچه نفرات اول از  شرکت مورد نظر در آگهی مزایده. سپرده نفرات اول تا سوم شرکت کنندگان در 3

 ضبط و با نفرات دوم و سومشرکت  خودداری نماید سپرده او به نفعخرید زمین تاریخ ابالغ کتبی ظرف مدت یک هفته از

 نیز به همین نحو رفتار خواهد شد.

 که در دو نوبت چاپ گردیده بر عهده برنده مزایده خواهد بود. آگهی مزایده. هزینه 12

 خواهد بود.. آئین نامه مالی شهرداریها با آخرین اصالحات و شرایط و ضوابط ذکر شده مالک عمل طرفین 11

 یات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.ئ. سایر اطالعات و جز10

                                                                                                                                            

 

     

 شرکت  مدير عامل                                                                                                                                           

 سعید خزائیلی                                                                                                                                             


